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 بسم هللا الرمحن الرحيم 
 

 مقد ِّمة
 

عليه جربيُل نزَل  خامِت الرسِل الذياحلمُد هلِل ربِ  املالئكِة والروح، والصالُة والسالُم على 
 ، وبعد:آلِه الطيبني، وأصحابِه املكَرمني ابلوحي، وعلى

 
،  بعضهم، عليهم السالم الئكة، أو أمساءُ بعوَن حديثًا مما ورَد فيه لفُظ املَلك، أو املر فهذه أ

بني هللا ورسلِه يف تبليِغ   الوسائطِ مجعتها حبًّا هبذا اجلنِس من عباِد هللا الذين ال يعصونه، 
كما  هللِا  من  فعليهم سالم  اللطيفة، اليت خلقها هللُا من النور،  األجسامِ الربَرة،  الكرامِ الوحي، 

 .يستحقُّونه
 هذا وغريه.يف بل فيما ورَد من أحاديَث يف شأِن املالئكِة وحده،   ونَ األربعهذه فليسِت 

 ، وال ما خيصُّ موضوًعا معي ًَّنا، ولكْن اخرتُت ونوَّعت.أورد األحاديَث الطويلَة فيها ومل
 قت، وعلَّقُت عند اللزوم.ووثَّ ما ورد يف الصحيحني، على واقتصرُت منها 

 واحلمُد له وحده.  ومن هللا تعاََل األجُر والقبول.
 

 حممد خري يوسف
  ه  1437حمرم  11
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(1 ) 
 املالئكةَخلُق 

 
 عن عائشَة قالت: قال رسوُل هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم: 

 ". لكم وُخلَِّق آدُم مما ُوصِّفَ  ،من مارٍج من انر وُخلَِّق اجلان   ،نوراملالئكُة من  ُخلَِّقتِّ "
 

 (.2996صحيح مسلم )
 

 مارُج النار: ََلُبها املختلُط بسوادها.
 

(2 ) 
 جربيُل عليه السالم

 
  الشيباينُّ قال:حدَّث 

  : النجم سورة] {َفَكاَن قَاَب قَ ْوَسنْيِ أَْو أَْدنَ }: رَّ بَن ُحبَ ْيٍش عن قوِل اَّللَِّ عزَّ وجلَّ سألُت زِ 
ُ علنأنَّ الين ابُن مسعوٍد [ قال: أخرب 9    .ُه ست مائةِّ َجناحى جربيَل لوسلََّم رأَ   يهيبَّ صلَّى اَّللَّ
 

 (. واللفُظ لألخري.174مسلم )(، صحيح 4576صحيح البخاري )
 

(3 ) 
 حدث يف ليلة اإلسراء 

 
 عن أيب هريرَة رضَي هللا عنه:
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، فنظَر  بٍ ول دَحنيِّ مِّن مخرٍ َي بهِّ إبيلياَء بقَ ُأسرِّ  ليلةَ  تَ أُ  أن رسوَل هللاِّ صلَّى هللُا عليه وسلَّمَ 
ولو أخذَت اخلمَر  ة، للفطر : احلمُد هللِّ الذي هداَك اللَب، فقال جربيل ما، مث أخذَ إليه

 .غَوْت أمَُّتك
 

 (، واللفُظ لألول.168، صحيح مسلم )(5254صحيح البخاري )
 

 املقدس.  إيلياء: بيتُ 
 واالستقامة. واملراُد ابلفطرِة هنا: اإلسالمُ 

م،  عَ الن ِ  دِ عند جتدُّ  هللاِ  محدِ  استحبابُ  فيه "هلل احلمدُ " :وقوله:  رمَحُه هللاقال اإلماُم النوويُّ 
 .(1)وقوعه ما كان خيافُ  واندفاعِ  ،هحصولَ  عُ يتوقَّ  كان اإلنسانُ  ما وحصولِ 

 
(4 ) 

 ثالثة من املالئكة
 

 عن مَسَُرَة قال: قال النيبُّ صلَّى هللا عليه وسلَّم:
وهذا ر، وأان جربيل، اين، قاال: الذي يُوقُِّد الناَر مالٌك خازُن النارأيُت الليلَة رجلنيِّ أتيَ "

 . "ميكائيل
 

 (.3064صحيح البخاري )
 

 .من الصحيح احلديُث جاَء هنا خمتصرًا، ويرُد مطوَّالً أيًضا يف آخِر كتاِب اجلنائز
 

 
 

 

 . 13/182شرح النووي على صحيح مسلم ( 1) 
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(5 ) 
 صفوف املالئكة

 
 عن جابر بِن مَسَُرة، أن رسوَل هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم قال:

اكما َتُصف  املالئكُة عند ف ون  أاَل َتصُ "  "؟رّب ِّ
ا؟ فقلنا: اي رسوَل هللا، وكيف َتصُ   فُّ املالئكُة عند رهبِ 

 ".يُتِّم ون الصفوَف األَُول، وَيرتاص ون يف الصف  "قال: 
 

 (. 430جزء من حديٍث رواُه مسلم يف صحيحه )
 

(6 ) 
 اجلوُد ابخلري 

 
 عن ابِن عب اٍس رضَي هللا عنهما قال: 

 
وسلََّم أجوَد الناسِّ ابخلري، وكان أجوَد ما يكوُن يف رمضان، كان النيب  صلَّى هللُا عليهِّ 

ليلٍة يف رمضاَن حىت يَنَسلِّخ،   لقاُه كلَّ لقاُه جربيل، وكان جربيُل عليهِّ السالُم يَ حنَي يَ 
فإذا َلقَِّيُه جربيُل عليهِّ السالُم كاَن أجوَد   ، عرُِّض عليهِّ النيب  صلى هللُا عليهِّ وسلََّم القرآنَ يَ 

 ! لةمن الريحِّ املرسَ  ابخلريِّ 
 

 .(، واللفُظ لألول2308، صحيح مسلم )(1803صحيح البخاري )
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ى هللا عليه  صلَّ  جودهِ  عظمِ  بيانُ  :منها ، فوائد ويف هذا احلديثِ قال اإلماُم النووي: 
  عند مالقاةِ  واخلريِ  اجلودِ  زايدةُ  ومنها ن،يف رمضا اجلودِ  إكثارِ  ومنها استحبابُ  ،موسلَّ 

 .(2)القرآن مدارسةِ  ومنها استحبابُ  ،بلقائهم للتأثرِ  فراقهم الصاحلني وعقبَ 
 

(7 ) 
 الوحي

 
 عن عائشَة رضَي هللا عنها: 
 الوحُي؟   : كيف أيتيكَ لنيبَّ صلَّى هللاُ عليِه وسلَّما أنَّ احلارَث بَن هشاٍم سألَ 

  ،يُتهعَ ُم عين وقد وَ فصِّ مث يَ  ،أشد ُه عليَّ وهو  ،ساجلرَ  لةِّ لصَ صَ  أيتيين يف مثلِّ  أحياانً : "فقال
 ."ولفأعِّي ما يق ،لِّ صورةِّ الرجلٌك يف مثلَ وأحيااًن مَ 

 
 . ، واللفُظ له(2333صحيح مسلم )(،  2صحيح البخاري )

 
 الصلصلة: صوُت وقوِع احلديِد بعضِه على بعض، مث أُطِلَق على كلِ  صوٍت له طنني.

 .(3)فصُم عين: يُقلُع ويَنجلي ما يتغش اين منهيَ 
 

(8 ) 
 أهل الذكر واملالئكة

 
 عن أيب هريرَة قال: قال رسوُل هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم:

ذكرون هللاَ  قِّ يلتمسون أهَل الذ ِّكر، فإذا وجدوا قوًما يَ الط ر طوفون يف إنَّ هللِّ مالئكًة يَ "
 .  "حاجتِّكم: هُلم وا إىل اتناَدو 

 

 . 15/69شرح النووي على صحيح مسلم ( 2) 
 . 15/88، شرح النووي على صحيح مسلم 1/20فتح الباري ( 3) 
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نيا فيَ "قال:     ".ُحف وهنم أبجنحتِّهم إىل السَّماءِّ الد 
م، وهو أعلُم منهم"قال:     ".ما يقوُل عبادي؟ :فيسأُُلم رّب 
ونكَ  : ُيسب ِّحونكَ تقول"قال:  دونك دونكَ مَ ويَ  وُيكرب ِّ    ".وُُيج ِّ

   ".: هل رَأوين؟فيقول": قال
   ".فيقولون: ال وهللاِّ ما رَأوك"قال: 
   ".؟ين: وكيف لو رَأو فيقول"قال: 
  ".تسبيًحا وأكثَر لكَ  ،متجيًدا ، وأشدَّ لكَ عبادة يقولون: لو رَأوك كانوا أشدَّ لكَ "قال: 
   ".سألونين؟: فما يَ يقول"قال: 
   ".اجلنَّة يسألونكَ "قال: 

   ".: وهل رَأوها؟يقول": قال
   ".يقولون: ال وهللاِّ اي رب ِّ ما رَأوها"قال: 
م رَأوها؟يقول"قال:     ".: فكيف لو أهنَّ
م رَأو يقولون"قال:     ".، وأعظَم فيها رغبةرًصا، وأشدَّ ُلا طلًبا ها كانوا أشدَّ عليها ح: لو أهنَّ

   ".قال: فممَّ يتعوَّذون؟"
  ". : من النَّاريقولون"قال: 
   ".ها؟يقول: وهل رَأو "قال: 
   ".ها: ال وهللاِّ اي رب ِّ ما رَأو يقولون"قال: 
  ".: فكيف لو رَأوها؟يقول"قال: 
   ".، وأشدَّ ُلا خمافةيقولون: لو رَأوها كانوا أشدَّ منها فرارًا"قال: 

 .  "فيقول: فُأشهِّدُكم أين ِّ قد غفرُت ُلم": قال
ا جاءَ منهم : فيهم فالٌن ليسَ يقوُل مَلٌك من املالئكة"قال:   .  "حلاجة ، إَّنَّ

 ". ّبم جليُسهمقال: هم اجلُلساُء ال يشَقى "
 

 (.6045صحيح البخاري )
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 قال احلافُظ ابُن حجر ما ملخصه:
 هم يندرجُ ن جليسَ أو  ،ذلك  ىعل  االجتماعِ  وفضلُ  ،والذاكرين الذكرِ  جمالسِ  فضلُ  احلديثِ  يف

  .الذكر ولو مل يشاركهم يف أصلِ  ،ا َلمكرامً إهللا تعاَل به عليهم  لُ ما يتفضَّ  معهم يف مجيعِ 
   .واعتناؤهم هبم دمَ آبين  املالئكةِ  ةُ وفيه حمبَّ 

  العنايةِ  إلظهارِ  ؛ولؤ عنه من املس  ولِ ؤ ابملس  علمُ أوهو  من السائلِ  قد يصدرُ  ن السؤالَ أوفيه 
  . منزلته بشرفِ  عالنِ واإل ،بقدره هِ والتنوي ،عنه ابملسؤولِ 

 من الذكرِ  وأشرفُ ى أعلَ  دمَ آمن بين  احلاصلَ  ن الذكرَ أ من هذا احلديثِ  ذُ نه يؤخَ إ :وقيل
يف   وصدورهِ  ،الصوارف ووجودِ  ،الشواغل دميني مع كثرةِ اآل ذكرِ  حلصولِ  ؛من املالئكة احلاصلِ 

   .هكل ِ   يف ذلكَ  املالئكةِ  خبالفِ  ،الغيب عاملِ 
  . ا بها له وتنويهً أتكيدً  قِ احملقَّ  يف األمرِ  القسمِ  وفيه جوازُ 

فوق ما  ،املكروهات  من أنواعِ  والنارُ  ،اخلريات  من أنواعِ  عليه اجلنةُ  ن الذي اشتملتْ أوفيه 
 .(4)احلصول من أسبابِ  يف ذلكَ  من هللا واملبالغةَ  والطلبَ  ن الرغبةَ أو  ،فتا به صِ وُ 
 

(9 ) 
 صالة املالئكة

 
 م قال:ى هللا عليه وسلَّ عن أيب هريرة، أن رسوَل هللا صلَّ 

  ْث: اللهمَّ اغفْر له، اللهم ِّ دِّ ه، ما مل يُْ يف ُمصالَّ  ي على أحدِّكم ما دامَ املالئكُة تصل ِّ "
أن ينقلَب إىل أهلِّه إال   ارمْحه، ال يزال أحدُكم يف صالٍة ما دامتِّ الصالُة حتبُسه، ال ُينعهُ 

 . "الصالة
 

 .(. واللفُظ لألول649، صحيح مسلم )(628صحيح البخاري )
 

 .ميدعون ويستغفرون لك :أي "على أحدكم "املالئكُة تصلِ ي

 

 . 11/213فتح الباري ( 4) 
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  .(5) وضوءه لْ بطِ ما مل يُ  ما مل ُُيِدث: 
 

(10 ) 
 فضل صالة الفجر

 
 عن أيب هريرَة قال: مسعُت رسوَل هللا صلَّى هللا عليه وسلََّم يقول:

مالئكُة الليلِّ  جزًءا، وجتتمعُ  خبمسٍة وعشرينَ  ُل صالُة اجلميعِّ صالَة أحدِّكم وحَدهُ فضُ تَ "
 ".الفجر ومالئكُة النهارِّ يف صالةِّ 

 
 (، واللفُظ لألول.649، صحيح مسلم )(621صحيح البخاري )

 
 فيه بياُن فضيلة صالِة الفجر.

 
(11 ) 

 مسع هللا ملن محده
 

 عن أيب هريرة، أن رسوَل هللا صلَّى هللا عليه وسلََّم قال:
  ن وافَق قولُهُ مَ  فإنهُ  اللهمَّ ربَّنا لَك احلمد، :فقولوا مَحََده،مسَع هللا ملن اإلماُم:  إذا قالَ "

 ."قوَل املالئكةِّ، ُغفَِّر له ما تقدََّم من ذنبِّه
 

 ولفظهما سواء.  .(409، صحيح مسلم )(3056صحيح البخاري )
 عند العلماءِ  وهو حممول   ،املاضية الذنوبِ  مجيعِ  غفرانُ  اهرهُ ": ظمن ذنبه مَ له ما تقدَّ  "ُغِفرَ 

 .  ]ابُن حجر[احلافظُ  هُ قالَ  ،على الصغائر

 

 . 187/ 2ينظر عون املعبود ( 5) 
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 ،ويستغفرون ،ي هذا القوليقولون مع املصل ِ  على أن املالئكةَ  يف هذا داللة  : ايباخلط   قال
 .(6) والذكروُيضرون ابلدعاءِ 

 
(12 ) 

 أتمني املالئكة
 

 عن أيب هريرة، أن رسوَل هللا صلَّى هللا عليه وسلََّم قال:
ْم َواَل الضَّال ِّنيَ }اإلماُم:  إذا قالَ " آمني،   :فقولوا [7سورُة الفاحتة: ]{ َغرْيِّ اْلَمْغُضوبِّ َعَلْيهِّ

 . "قوَل املالئكةِّ، ُغفَِّر له ما تقدََّم من ذنبِّه  ن وافَق قولُهُ مَ  فإنهُ 
 

 .(410، وهو بلفظ آخر عند مسلم )(749صحيح البخاري )
 

َيشهُد تلك الصالَة من املالئكة، ممن   نقال احلافُظ ابُن حجر: والذي َيظهُر أن املراَد هبم مَ 
 يف األرِض أو يف السماء.

 . (7)على الصغائر عند العلماءِ  وهو حممول   ،املاضية  الذنوبِ  مجيعِ  غفرانُ  اهرهُ ظ وقال:
 

(13 ) 
 يف الركوع والسجود 

 
 ، أن عائشَة نبَّأته: عن مطرِ ف بن عبدهللا بن الشخِ ري

ُسب وٌح ُقد وٌس رب   عليه وسلَّم كان يقوُل يف ركوعِه وسجوده: "أن رسوَل هللِا صلَّى هللا 
 ".املالئكةِّ والروح

 

 

 . 3/60عون املعبود ( 6) 
 . 2/265فتح الباري ( 7) 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14228
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14228
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14228
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  (.487صحيح مسلم )
 

 ]ال[ ما وكل ِ  والشريكِ  من النقائصِ  أُ املربَّ  :حُ واملسبَّ  ،سقدَّ مُ  ح  بَّ سَ مها مُ "سبُّوح  قدُّوس" معنا
  .ابخلالق ما ال يليقُ  من كل ِ  رُ املطهَّ  :سواملقدَّ  ، ابإلَلية ليقُ يَ 

  .(8)  ... جربيل :وقيل ،عظيم ك  هو ملَ  :قيل :والروح
 

(14 ) 
 يف يوم اجلمعةاملالئكة 

 
 عن أيب هريرَة قال: قاَل النيبُّ صلَّى هللا عليه وسلَّم: 

، وَمَثُل َل فاألول، َيكتبوَن األوَّ على اببِّ املسجد وقَفتِّ املالئكةُ  اجلُمعةِّ إذا كان يوُم "
رِّ كَمَثلِّ الذي يُ  جاجًة، مث بَيضًة،  ًة، مث َكبًشا، مث دَ هدي بَدنًَة، مث كالذي يُهدي بقر املَُهج ِّ

 ." ُصُحَفهم، وَيسَتمِّعوَن الذ ِّكر اإلماُم َطَوْوا  فإذا خَرجَ 
 

 .( واللفُظ لألول850، صحيح مسلم )(887صحيح البخاري )
 

معة، دون غريها، من  املتعلِ قِة ابملبادرِة إَل اجلاملراُد بطيِ  الصحف: طيُّ صحِف الفضائِل 
 .(9)وإدراِك الصالة مساِع اخلطبة،

 
(15 ) 

 االجتماُع على تالوةِّ كتاب هللا
 

 عن أيب هريرَة رضَي هللا عنه قال: قاَل رسوُل هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم: 

 

 . 2/179الديباج على مسلم ( 8) 
 . 2/367فتح الباري ( 9) 
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زلْت   نَ ، إال  بينهم  هُ تدارسونَ تلون كتاَب هللا، ويَ من بيوتِّ هللا، يَ  ما اجتمَع قوٌم يف بيتٍ "
 ". ، وذكَرهم هللاُ فيمن عندهاملالئكة تهم وحفَّ  ،الرمحة تهمشيَ ، وغَ عليهم السكينة

 
 (. 2699جزء  من حديٍث رواُه مسلم  يف صحيحه )

 
 السكينة: الوقار، والطمأنينة.

 . حفَّتهم املالئكة: أحاطْت هبم مالئكُة الرمحة
 ذكرهم هللا: أثََن عليهم، أو أاثهبم. 

 .(10) فيمن عنده: من األنبياِء وكراِم املالئكة
 

(16 ) 
َلق الذ ِّكر   حِّ

 
عن األغرِ  أيب مسلم أنه قال: أشهُد على أيب هريرَة وأيب سعيٍد اخلدري ، أهنما َشِهدا على  

 النيبِ  صلَّى هللا عليه وسلََّم أنه قال: 
شيتهم الرمحة، ونزلْت عليهم  إال حفَّْتهم املالئكة، وغَ  وجلَّ  ذكرون هللَا عزَّ قعُد قوٌم يَ ال يَ "

 ". هم هللاُ فيمن عندهالسكينة، وذكرَ 
 

 (.2700صحيح مسلم )
 

 احلديُث السابُق يف تالوِة القرآِن الكرمي، وهذا عام، يف مطلِق الذكر.
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(17 ) 
 ظهر الغيببالدعاء 

 
 عنه، أنه مسَع رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلَم يقول: عن أيب الدرداِء رضَي هللا 

 . ٍل"ثْ بِّ َمن دعا ألخيهِّ بظهرِّ الغيب، قاَل املَلُك املوكَُّل به: آمني، ولَك "
 

 (.2732صحيح مسلم )
 

 بظهِر الغيب: معناه يف غيبِة املدعو له ويف سر ِه؛ ألنه أبلُغ يف اإلخالص. 
 مبثل: أي عديله، سواء. 

ولو دعا   ،الغيب بظهرِ  املسلمِ  ألخيهِ  الدعاءِ  هذا فضلُ  ويفقال اإلماُم النوويُّ رمَحُه هللا تعاََل: 
ا  حصوَلُ  املسلمني فالظاهرُ  ولو دعا جلملةِ  ،هذه الفضيلة من املسلمني حصلتْ  جلماعةٍ 

ألهنا   ؛دعوةال بتلكَ  املسلمِ  ألخيهِ  يدعو لنفسهِ  أن يدعوَ  ذا أرادَ إ السلفِ  وكان بعضُ  .اأيضً 
  .(11)هاله مثلُ  صلُ وُيَ  ،ستجاب تُ 
 

(18 ) 
 صياح الديكة

 
 عن أيب هريرَة رضَي هللا عنه، أن النيبَّ صلَّى هللا عليه وسلََّم قال:

عُتم إذا " عُتم ن فضلِّه، فإهنا رَأْت مَلًكا، وإذامِّ  فاسأَلوا هللاَ  الد َِّيَكةِّ  ياحَ صِّ  مسِّ رِّ  هَنيَق احلما مسِّ
 . "، فإنه رأى شيطاانً فتعوَّذوا ابهللِّ مَن الشيطان 

 
 (.2729(، صحيح مسلم )3127صحيح البخاري )
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فإنه  ،الليلي الوقتِ  من معرفةِ  ،ليست لغريه خصيصةً  ديكِ ذكَر احلافُظ ابُن حجر أن لل 
  ال يكادُ  ،وبعده قبل الفجرِ  هُ صياحَ  ويوال  ،يتفاوت  فيها تقسيطا ال يكادُ  هُ أصواتَ  يقسطُ 
  .أم قصر الليلُ  أطالَ  سواء   ،خيطئ
 ،على دعائه املالئكةِ  أتمنيِ  فيه رجاءَ  كان السببُ   :قال عياض"، اكً ملَ  فإهنا رأتْ "قوله 

   . وشهادهتم له ابإلخالصله،  واستغفارهم
  ... الصاحلني عند حضورِ  الدعاءِ  منه استحبابُ  ويؤخذُ 

  . إليه نُ سَ وُيُ  كرمُ بل يُ  ،به  ستهانَ وال أن يُ  ، ب  سَ ال ينبغي أن يُ  منه اخلريُ  من استفيدَ  أن كلَّ و 
ا  مَ لِ  ،ابلتعوذ األمرِ  وفائدةُ  :قال عياض ..":هَنيَق احلماِر فتعوَّذوا ابهلِل مَن الشيطان مِسعُتم وإذا"
  .(12)ذلك  إَل هللا يف دفعِ  لجأُ فيُ  ، وسوسته وشر ِ  الشيطانِ  ى من شر ِ شَ خيُ 
 

(19 ) 
 ساعة وساعة

 
 وكان من كتَّاِب رسوِل هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم قال:  قال: ،عن حنظلَة األسيدي ِ 

   ؟حنظلةاي  ين أبو بكٍر فقال: كيف أنتَ ِقيَ لَ 
  !حنظلةُ  قلت: انفقَ  :قال
 ! ما تقول؟ : سبحان هللا قال
 رأَي  واجلنِة حىت كأانَّ  ذكِ ران ابلنارِ ي ،صلَّى هللُا عليه وسلَّمعند رسوِل هللِا  : نكونُ قلت :قال
األزواَج واألوالَد  ، عاَفْسنا هللِا صلَّى هللُا عليه وسلَّمفإذا خرجنا من عند رسولِ ، َعنيٍ 

 ِسينا كثريًا. فنَ  ،والضَّيعات 
 . هذا ى مثلَ لقَ  لنَ : فوهللِا إانَّ قال أبو بكر

 حنظلةُ  قلُت: انفقَ  ،هللِا صلَّى هللُا عليه وسلَّم ْلنا على رسولِ حىت دخَ  كرٍ فانطلقُت أان وأبو ب
 !  اي رسوَل هللا 
   ." وما ذاك؟" : هللِا صلَّى هللاُ عليه وسلَّمفقال رسولُ 
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ْجنا من  فإذا خرَ  ،َعنيٍ  يَ  رأُتذكِ ُران ابلناِر واجلنِة حىت كأانَّ  عندكَ  نكونُ  ،قلُت: اي رسوَل هللا
 سينا كثريًا.  نَ  ،األزواَج واألوالَد والضَّيعات  اعاَفْسن عنِدكَ 

لو تدومون على ما تكونون   إنْ  ،والذي نفسي بيده" : هللِا صلَّى هللُا عليه وسلَّمفقال رسولُ 
كم ويف طرُ ْتكم املالئكُة على فـُرُ ، لصافحَ ، ويف الذ ِّكرعندي   اي حنظلةُ  ولكنْ  ،قِّكمشِّ
  .َث مرات ثال ."وساعة ساعةً 

 
 .(2750مسلم )صحيح 

 
 على ما تكونون عندي: أي: من صفاِء القلِب واخلوِف من هللا. 

ساعة وساعة: أي: ساعًة كذا، وساعًة كذا، يعين ال يكوُن الرجُل منافًقا أبْن يكوَن يف وقٍت  
حقوَق ربِ كم، ويف ساعِة  على احلضور، ويف وقٍت على الفتور، ففي ساعِة احلضوِر تؤدُّون 

 .(13)الفتوِر تقضون حظوَظ أنفسكم
 .من قوَِّة اإلميان  ،رأَي عني ى اجلنة والنار كأنَّنا نر :   رأَي َعنيحىت كأانَّ 

 عافسنا: العبنا وانشغلنا.
 

(20 ) 
 يوم عرفة

 
 قالت عائشُة رضَي هللا عنها: إن رسوَل هللا صلَّى هللا عليه وسلََّم قال:

  دنو مث يُباهي وإنَُّه ليَ  ،ن يومِّ عرفةَ ن النارِّ مِّ ن أن يُعتَِّق هللُا فيهِّ عبًدا مِّ ن يوٍم أكثَر مِّ ما مِّ "
 ".هؤالءِّ؟ فيقول: ما أرادَ  ،ّبم املالئكة

 
 (.1348صحيح مسلم )
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 فيه بياُن فضِل يوِم عرفة.
إال   ، على بعضبعضها فضاًل  أن لألايمِ  دليل   عرفةَ  يومِ  ويف فضلِ قال ابُن عبدالربِ  رمَحُه هللا: 

  يومِ  فضلُ  :الصحيح  والذي أدركنا من ذلك ابلتوقيفِ  ،إال ابلتوقيف كُ درَ أن ذلك ال يُ 
  وليس شيء   ،ما جاء  اخلميسِ  ويومِ  اإلثننيِ  يف يومِ  وجاءَ  ،عرفة ويومِ  ، عاشوراء ويومِ  ،اجلمعة

  .(14)مدخل وال فيه للنظرِ  ،بقياس كُ درَ من هذا يُ 
 

(21 ) 
 تعاقب املالئكة واجتماعهم

 
 عن أيب هريرَة رضَي هللا عنه قال:

املالئكُة يَتعاقَبون، مالئكٌة ابلليل، ومالئكٌة ابلنهار، وََيَتمعون يف صالةِّ الفجرِّ والعصر،  "
سأُُلم وهو أعلم، فيقول: كيف تركُتم عبادي؟  مث يَعُرُج إليه الذين ابتوا فيكم، فيَ 

 . " ْكناهم ُيَصل ون، وأتيناهم ُيَصل ونفيقولون: ترَ 
 

 .(، واللفظ لألول632)، صحيح مسلم (3051صحيح البخاري )
 

 أتيت طائفة بعد طائفة.   ":يتعاقبون"معَن 
أن   ،َلم املؤمنني وتكرمة   هللا تعاَل بعبادهِ  فهو من لطفِ  ،والعصر وأما اجتماعهم يف الفجرِ 

م،  رهب ِ  عباداهتم واجتماعهم على طاعةِ  عندهم ومفارقتهم َلم يف أوقاتِ  املالئكةِ  اجتماعَ  جعلَ 
  .(15)من اخلري شهادهتم َلم مبا شاهدوهُ  فيكونُ 

 
 
 

 

 . 6/41التمهيد ( 14) 
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(22 ) 
 الوصية ابجلار 

 
 عن عائشَة رضَي هللا عنها، عن النيبِ  صلَّى هللا عليه وسلََّم قال:

 ".يوصيين ابجلارِّ حىت ظننُت أنه سيور ِّثهجربيُل ما زاَل "
 

 (، ولفظهما سواء. 2625صحيح مسلم )، (5669صحيح البخاري )
 

 سيور ِثه: أي أيمُر عن هللا بتوريِث اجلاِر من جاره. 
  ، كاَلدية  ،الطاقة حبسبِ  ، إليه اإلحسانِ  ضروبِ  يصالِ إب جلارِ اب  الوصيةِ  امتثالُ  وُيصلُ  

 .ذلك  إَل غريِ  ، إليه فيما ُيتاجُ  ومعاونتهِ  ، حاله دِ وتفقُّ  ،عند لقائه الوجهِ  وطالقةِ  ،والسالم
  .(16)كانت أو معنوية  يةً حس ِ  ،أنواعه  ى عنه على اختالفِ األذَ  أسبابِ  وكفُّ 

 
(23 ) 

 حضور املريض أو امليت 
 

 عن أمِ  سلمَة رضَي هللا عنها قالت: قاَل رسوُل هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم: 
 . " ملالئكَة يؤم ِّنون على ما تقولونفإنَّ ا  ، املريَض، أو املي َِّت، فقولوا خريًاإذا حضرتُ "

إنَّ أاب   ،فقلت: اي رسوَل هللاأبو سلمَة أتيُت النَّيبَّ صلَّى هللُا عليه وسلَّم  قالت: فلمَّا ماتَ 
 .  سلمَة قد مات 

 .  "ةقََب حسنوأعقِّْبين منه عُ  ،همَّ اغفْر يل وله: اللقويل"قال: 
 .مًَّدا صلَّى هللاُ عليه وسلَّمحم :منهأعقبين هللاُ َمن هو خري  ل ف ،قالت: فقلتُ 

 
 (.919صحيح مسلم )
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  والتخفيفِ  ،به  اللطفِ  وطلبِ  ، له واالستغفارِ  من الدعاءِ  ، حينئذ اخلريِ  إَل قولِ  فيه الندبُ 

 هم. وأتمينُ   حينئذٍ  املالئكةِ  وفيه حضورُ  .وحنوه ،عنه
 أي يقولون "آمني"، على ما تقولون من الدعاء، خريًا أو شرًّا. "فإنَّ املالئكَة يؤمِ نون": 

 .(17): أي عوِ ضين منه عوًضا حسًنا"قََب حسنةوأعِقْبين منه عُ "
 

(24 ) 
 املالئكة تتأذَّى.. 

 
 عن جابر بِن عبدهللا، عن النيبِ  صلَّى هللا عليه وسلََّم قال:

فال   ،رَّاَث(ن َأكَل البصَل والث وَم والكُ مَ  :مرَّةً وقاَل ) ، الث ومِّ ، الَبقلةِّ كَل من هذه ن أمَ "
 ".تأذَّى منُه بنو آدمَة تتأذَّى ممَّا يَ كفإنَّ املالئ  ،َدانَرَبنَّ مسجِّ قْ يَـ 
 

 .، واللفُظ لألخري(564صحيح مسلم )(،  816صحيح البخاري )
 

(25 ) 
 السيئة

 
 عليه وسلَّم:عن أيب هريرَة رضي هللا عنه، قاَل رسوُل هللا صلَّى هللا  

  ، : ارقـُُبوهُ فقال -وهو أبصُر به  -املالئكة: رب ِّ ذاَك عبُدَك يريُد أن يعمَل سي ِّئًة  قالتِّ "
َلها فاكتُبوها لُه بثلِّها فإِّنْ  ا ترَكها من  ،وها لُه حسنةوإِّْن ترَكها فاكتُب ،عمِّ  . "جرَّايإَِّّنَّ

 
يقوُل هللا: إذا أراَد عبدي أن  وهو عند البخاري بلفظ آخر، أوله: " .(129صحيح مسلم )
 (.7062". صحيحه )يعمَل سيئة...
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 من جر اي: من أجلي.  

   .خري   عن الشر ِ  والكفُّ  ،عن الشر   كف    املعصيةِ  أن تركَ ذكَر ابُن حجر رمَحُه هللا، 
مث  على الفعلِ  قد قدرَ  التاركُ  ن يكونَ أ ،كعلى الرتَّ  احلسنةِ  كتابةِ   حملُّ  وأورَد قوَل اخلط ايب:

على   بينه وبني حرصهِ  ن حالَ فيه مَ  ويدخلُ  .ال مع القدرةإا ى اتركً ال يسمَّ  ن اإلنسانَ أل ؛ تركه
 .(18)فتحه رَ ويتعسَّ  ،امغلقً  البابَ  فيجدَ  ،هبا مثاًل  ليزينَ  إَل امرأةٍ  ميشيَ  كأنْ   ،مانع الفعلِ 

 
(26 ) 

 املالئكة حتضر قراءة ُأسيد 
 

 عن ُأَسيِد بِن ُحَضري قال:
مربوط  عنده، إذ جالِت الفرُس، فسكَت  ، وفرُسهُ هو يقرُأ من الليِل سورَة البقرةبينما 

فجالِت الفرُس، فسكَت وسكتِت الفرُس، مث قرأ فجالِت الفرُس، فانصرف،   ،فسكتْت، فقرأ
إَل السماِء حىت ما يراها،   رفع رأَسهُ  ا اجرتَّهُ  قريًبا منها، فأشفق أن تصيَبه، فلم  وكان ابُنه ُيَي 

 :  فقال ،لنيبَّ صلَّى هللاُ عليِه وسلَّما ثَ حدَّ   ا أصبحَ فلم  
 .  "ابَن ُحَضري اقرْأ اي ابَن ُحضري، اقرأ اي "

ُيي، وكان منها قريًبا، فرفعُت رأسي فانصرفُت إليه،   قال: فأشفقُت اي رسوَل هللِا أن تطأَ 
  . ال أراهاحىتَّ  ِة فيها أمثاُل املصابيح، فخرجتُ فرفعُت رأسي إَل السماِء، فإذا مثُل الظُّلَّ 

 "؟ وتدري ما ذاك "قال: 
   .: القال

ى  َدَنْت لصوتِّك، ولو قرأَت ألصبَحْت ينظر الناُس إليها، ال تتوارَ  ،املالئكةُ  تلكَ "قال: 
 . "منهم

 
 .(. واللفُظ لألول796، صحيح مسلم )(4730صحيح البخاري )
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يف  اخلشوعِ  وفضلُ  ،الليل يف صالةِ  البقرةِ  سورةِ  قراءةِ  وفضلُ  ،ضريحُ  بنِ  يدِ سَ ألُ  فيه منقبة  

  ، الكثري اخلريَ  تُ قد يفو ِ  ،الدنيا ولو كان من املباح من أمورِ  بشيءٍ  وأن التشاغلَ  ،الصالة
 .(19) ؟املباح األمرِ  فكيف لو كان بغريِ 

 
(27 ) 

 حمبة املؤمن
 

 عن أيب هريرة، عن النيبِ  صلَّى هللا عليه وسلََّم قال:
ب هُ  ى جربيَل: إنَّ إذا أحبَّ هللُا العبَد اندَ " نادي  جربيُل، فيُ  هللَا يب  فالاًن فأحبِّْبه، فُيحِّ

ب هُ فالاًن فأحِّ  هللَا يب   جربيُل يف أهلِّ السماء: إنَّ  أهُل السماءِّ، مث يُوَضُع له   ب وه، فُيحِّ
 . "الَقبوُل يف األرضِّ 

 
 .(، واللفُظ لألول5637، صحيح مسلم )(3037صحيح البخاري )

 
  ،ةله ابحملبَّ  القلوبِ  قبولُ  ،الباب  يف حديثِ  ابلقبولِ  املرادُ قاَل احلافُظ ابُن حجر رمحَُه هللا: 

   .والرضا عنه  ،إليه وامليلُ 
هللا   أنتم شهداءُ "يف اجلنائز  مَ ما تقدَّ  دهُ ويؤي ِ  ،هللا ةِ حمبَّ  عالمةُ  الناسِ  قلوبِ  ةَ منه أن حمبَّ  ذُ ويؤخَ 

  ".يف األرض
 ،هم لهاستغفارُ  :املالئكة ةِ ومبحبَّ  ،له الثوابِ  وحصولُ  ،للعبد اخلريِ  هللا إرادةُ  ةِ مبحبَّ  واملرادُ 
هم له اعتقادُ  العبادِ  ةُ وحمبَّ  .ا لهحمبًّ  ،ا هللمطيعً  لكونهِ  ؛قلوهبم إليه وميلُ  ، ين لهالدارَ  م خريَ وإرادهتُ 

 .(20)عنه ما أمكن الشر ِ  م دفعَ رادهتُ إو  ،فيه اخلريَ 
 

 

 . 9/64فتح الباري ( 19) 
 . 10/462فتح الباري ( 20) 
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(28 ) 

 جربيل يف احلرب
 

   قال يوَم بدر: أنَّ النيبَّ صلَّى هللاُ عليه وسلَّمَ عن ابِن عبَّاٍس رضَي هللا عنهما، 
ه، عليه أداُة احلرب" ٌذ برأسِّ فَرسِّ  ". هذا جربيُل آخِّ
 

 .(3773صحيح البخاري )
 

ى هللا عليه  صلَّ  مع النيب ِ  املالئكةِ  يف قتالِ  احلكمةِ  قال الشيُخ تقيُّ الدين السبكي: ُسئلُت عن
  ذلك إلرادةِ  ، فقلت: وقعَ من جناحه بريشةٍ  الكفارَ  على أن يدفعَ  ل قادر  مع أن جربيَ  ،موسلَّ 

 مددِ  على عادةِ  ،امددً  املالئكةُ  وتكونَ  ،وأصحابه مَ ى هللا عليه وسلَّ صلَّ  للنيب ِ  الفعلُ  أن يكونَ 
  هو فاعلُ  وهللا سبحانهُ  ،اليت أجراها هللا يف عبادهها تِ وسنَّ  األسبابِ  لصورةِ  رعايةً ؛ اجليوش
 .(21)اجلميع

(29 ) 
 املالئكة ُتظل  أاب جابر 

 
   هللِا رضَي هللاُ عنهما:   عبدِ  بنُ  رجابقاَل 

، والنيبُّ صلَّى هللُا عليِه  ين عنهن، أبكي ويَنهو ، جعلُت أكِشُف الثوَب عن وجِههمَّا قُِتَل أيبلَ 
 :  لنيبُّ صلَّى هللاُ عليِه وسلَّم، فقال اكييَنهاين، فجعلْت َعمَّيِت فاطمُة تَبوسلََّم ال 

 . "ها حىت رفعتُموهاملالئكُة ُتظِّل ُه أبجنحتِّ  تَبكِّنَي أو ال تَبكِّني، ما زالتِّ "
 

 (.1187صحيح البخاري )
 

 

 . 7/313فتح الباري ( 21) 
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 .(22)معناُه أنه مكرَّم  بصنيِع املالئكة وتزامحهم عليه لصعودهم بروحه
 

(30 ) 
 أفضل املالئكة

 
 عن معاذ بن رفاعَة بن رافع الزرقي، عن أبيه، وكان أبوُه من أهِل بدر، قال:

 جاَء جربيُل إَل النيبِ  صلى هللا عليه وسلم فقال:
 ؟"ما تعد ون أهَل بدٍر فيكم "

 . -أو كلمًة حنوها  – "أفضلِّ املسلمني من "قال: 
 ".وكذلك َمن شهَد بدرًا من املالئكةقال: "

 
 (.3771صحيح البخاري )

 
اَلِئَكِة ُمَسوِ ِمنيَ }وكان هللا تعاَل أمدَّ أهَل بدٍر 

َ
  آل عمران:سورة ] {خِبَْمَسِة َآاَلٍف ِمَن امل

125]. 
 

(31 ) 
 جربيل مل يضع السالح

 
 هللا عنها: عن عائشَة رضَي 

، فأاتُه سليوَم اخلندق، ووضَع السالَح واغتَ  مَّا رجعَ أنَّ رسوَل هللِا صلَّى هللُا عليِه وسلََّم لَ 
  هللاِّ ما وضعُتُه.فوَ  ؟وضعَت السالحَ : ، فقالجربيُل وقد عصَب رأَسُه الغبارُ 

   "؟فأين": هللِا صلَّى هللاُ عليِه وسلَّم فقال رسولُ 
 . وأومأَ إَل بين قريظةَ ، "ها هنا": قال

 

 . 3/116فتح الباري ( 22) 
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 . هللاِّ صلَّى هللاُ عليهِّ وسلَّم إليهم رسولُ  فخرجَ قالت: 
 

 (.2658صحيح البخاري )
 

(32 ) 
 الوسادة املصوَّرة 

 
 عن عائشَة أمِ  املؤمنني رضَي هللا عنها: 

 باِب فلمقاَم على الَم صاوير، فلمَّا رآَها رسوُل هللِا صلَّى هللُا عليِه وسلَّ أهنا اشرتْت ُُنْرَُقًة فيها تَ 
 : ة، فقلترْفُت يف وجهِه الكراهي، فعَ ْلهدخُ يَ 

  ُت؟م، ماذا أذنبى هللاُ عليِه وسلَّ ِه صلَّ رسول، أتوُب إَل هللِا وإَل اي رسوَل هللا 
   "؟ما ابُل هذهِّ الن ْمُرَقة": مى هللاُ عليِه وسلَّ فقاَل رسوُل هللِا صلَّ 

   .سََّدهاوَ قُعَد عليها وت َ : اشرتيُتها لَك لتَ قلت
،  ذَّبونعَ إنَّ أصحاَب هذهِّ الصورِّ يوَم القيامةِّ يُـ ": مفقاَل رسوُل هللِا صلَّى هللُا عليِه وسلَّ 

 .  "لقُتمما خَ  ا: أحُيو قاُل ُلمفيُ 
 ."ةدُخُلُه املالئكإنَّ البيَت الذي فيهِّ الصوُر ال تَ "وقال: 

 
 .(، واللفُظ لألول2107)، صحيح مسلم (1999صحيح البخاري )

 
 النمرقة: الوسادة. 

   .تعجيز هو أمرُ  ":َلم أحيوا ما خلقتم يقالُ "
رها وهو ال اليت صوَّ  يف الصورةِ  الروحِ  نفخَ  فَ كلَّ وهو أن يُ  ،راملصو ِ  تعذيبِ  صفةُ  :منه ويستفادُ 

 .(23)تعذيبه فيستمرُّ  ،على ذلك  يقدرُ 
 

 

 . 10/384فتح الباري ( 23) 
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(33 ) 
 الكلب واجلرس 

 
 أنَّ رسوَل هللا صلَّى هللا عليه وسلََّم قال:عن أيب هريرة، 

 ". ال َتصَحُب املالئكُة رفقًة فيها كلٌب وال جرس"
 

 (.2113صحيح مسلم )
 

 .يعين الكلَب لغرِي الصيِد واحلراسة
  املالئكةِ  بِ بتجنُّ  خذهُ متَّ  بَ عوقِ  ،الكلب اذِ ى عن اتِ  إنه ملا هنَ  :فقيل ،ذلك  ةِ يف علَّ  فَ لِ اختُ و 

ا وهم جنسً  لكونهِ  :وقيل ، هللا هم واستغفارهم وإعانتهم على طاعةِ من بركتِ  مَ رِ فحُ  ،عن صحبته
 . سونرون املقدَّ املطهَّ 
ى  املنهَ  أو ألنه من املعاليقِ  ،ابلنواقيس له أنه شبيه   املالئكةِ  منافرةِ  سببُ  :فقيل ،جلرسوأما ا
 .(24)الشيطان مزامريِ  روايةُ  وتؤيدهُ  ،صوهتا كراهةُ   سببهُ  :وقيل ،عنها

 
(34 ) 

 اإلشارة ابلسالح
 

 عن أيب هريرَة قال: قال أبو القاسم صلَّى هللا عليه وسلَّم:
 ".وأم ِّه ألبيهِّ  كان أخاهُ   حىتَّ وإنْ  ،لَعُنهحبديدٍة، فإنَّ املالئكَة تَ  إىل أخيهِّ  من أشارَ "
 

 .(2616صحيح مسلم )
 

 .(25)فيه أتكيُد حرمِة املسلم، والنهُي الشديُد عن ترويعِه وتويفه، والتعرِض له مبا قد يؤذيه
 

 . 14/95، شرح النووي على صحيح مسلم 5/292، حتفة األحوذي 162/ 7املعبود ينظر عون ( 24) 
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   ؟ هبا فكيف الذي يصيبُ  ،اللعنَ  ابحلديدةِ  الذي يشريُ  إذا استحقَّ و 
 . اا أم العبً سواء كان جادًّ   ،اهتديدً   شارتهُ إإذا كانت  اللعنَ  ُنا يستحقُّ إو 
   .من الروع على أخيهِ  هُ دخلَ ا أَ مَ لِ  الالعبُ  ذَ وخِ ُنا أُ إو 

   .اجلاد   مثِ إدون  اَلازلِ  مثَ إن أى وال خيفَ 
  .(26)فيؤذي سقطُ فيَ  ،عند التناول من الغفلةِ  افُ ا خيُ مَ  لِ مسلواًل  ى عن تعاطي السيفِ ُنا هنَ إو 
 

(35 ) 
 امتناع املرأة لغري عذر 

 
 هللا عليه وسلم: عن أيب هريرَة رضَي هللا عنه قال: قال رسوُل هللا صلى  

هِّ فأََبت إذا دعا الر "  ها املالئكُة حىتَّ تْ غضباَن عليها، لعنَـ  ، فباتَ جُل امرأَتُه إىل فراشِّ
 ."ُتصبح 

 
 .(، واللفظ لألول1436، صحيح مسلم )(3065صحيح البخاري )

 
قال النوويُّ رمَحُه هللا: هذا دليل  على حترمِي امتناعها من فراشِه لغرِي عذٍر شرعي، وليس 

 . (27)احليض
مما   ،كانت أو يف األموال  يف األبدانِ  ،احلقوق منعَ  أنَّ  يوجبُ  هذا احلديثُ  :بقال املهلَّ و 

  .(28)دها بعفوهال أن يتغمَّ إ ، هللا سخطَ  يوجبُ 
 

 
 

 

 . 16/170شرح النووي على صحيح مسلم  (25) 
 . 13/25فتح الباري  (26) 
 . 9/294فتح الباري  (27) 
 . 10/7شرح النووي على صحيح مسلم  (28) 
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(36 ) 
 هتديد أيب جهل 

 
   عن ابِن عباس:

 ًدا يصلِ ي عند الكعبِة ألطأنَّ على عنقه. رأيُت حممَّ  قال أبو جهل: لئنْ 
 ."لو فعَل ألخذْتُه املالئكةالنيبَّ صلَّى هللا عليه وسلَّم فقال: "فبلَغ 

 
 .(4675صحيح البخاري )

 
(37 ) 

 املدينة حمميَّة
 

 وسلَّم:عن أيب هريرَة قال: قال رسوُل هللا صلَّى هللا عليه 
 ". الدخُلها الطاعوُن وال الدجَّ مالئكٌة، ال يَ  املدينةِّ  أنقابِّ  على"
 

 (.1376(، صحيح مسلم )6714صحيح البخاري )
 

،وقيل: هو الطريُق األنقاب: مجُع نَقب، وهو مثُل الشِ عب، وهو الفرجُة النافذُة بني اجلبلني، 
 يف اجلبل.

 .(29)يف احلديِث فضيلُة املدينة، وفضيلُة سكناها، ومحايتها من الطاعوِن والدج الو 
 
 
 
 

 

 . 153، 9/148شرح النووي على صحيح مسلم  (29) 
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(38 ) 
 حَرم املدينة واحلَدث فيها

 
 عن أنس رضَي هللا عنه، عن النيبِ  صلَّى هللا عليه وسلََّم قال:

حدَث َحَدٌث، َمن أَ ال يـُْقَطُع َشَجُرها، وال ُيَدُث فيها  ،كذا إىل كذا من َحَرمٌ  املدينةُ "
 ". نيًًث فعليهِّ لعنُة هللاِّ واملالئكةِّ والناسِّ أمجعفيها َحدَ 

 
 (، واللفُظ لألول.1366(، صحيح مسلم )1768صحيح البخاري )

 
 قال القاضي عياض: معناه: من أَتى فيها آمثًا، أو آوى من آاته، وضمَُّه إليه ومحاه. 

وا  واستدلُّ  :قال القاضي ،هذا ملن ارتكبَ  شديد   هذا وعيد   ،إَل آخره " هللا عليه لعنةُ " :قوله
  ، أن هللا تعاَل يلعنه ومعناهُ  ، ال يف كبريةإ ال تكونُ  ألن اللعنةَ  ؛ هبذا على أن ذلك من الكبائر

يف  فإن اللعنَ  ،هللا تعاَل عن رمحةِ  بعادهِ إيف  وهذا مبالغة   .أمجعون والناسُ  املالئكةُ  وكذا يلعنهُ 
 .(30)هو الطرد اللغةِ 

 
(39 ) 

 الدجال بعيد عن مكة واملدينة
  

 عن أنس بِن مالٍك رضَي هللا عنه، عن النيبِ  صلَّى هللا عليه وسلََّم قال:
ا نَقٌب إال عليه طُؤه الدَّجَّال، إال مكَة واملدينَة، ليس له من نِّ من بلٍد إال سيَ  ليسَ " قاّبِّ

ُيخرُِّج هللاُ كلَّ كافٍر  ، ففاترجُف املدينُة أبهلِّها ثالَث رجَ رسوهَنا، مث تَ املالئكُة صاف ِّني يَ 
 ."ومنافق

 

. ويبدو أن اختيار القاضي هو أن اللعنة هنا مبعَن العذاب الذي  9/140شرح النووي على صحيح مسلم  (30) 
يستحقه على ذنبه، والطرد عن اجلنة أول األمر، وليس هي كلعنة الكفار الذين يُبعدون من رمحة هللا كل اإلبعاد...  

 . 3/409مسلم يراجع الديباج على  
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 .(، واللفُظ لألول2943، صحيح مسلم )(1782صحيح البخاري )

 
(40 ) 

 املالئكة َير ون جهنَّم 
 

 ]بن مسعود[ قال: قاَل رسوُل هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم: عن عبدهللا
 ". ألَف زِّمام، مع كل ِّ زِّماٍم سبعوَن ألَف َمَلٍك ََير وهنا  يؤَتى جبهنََّم يوَمئٍذ ُلا سبعونَ "
 

 (.2842صحيح مسلم )
 

يؤَتى هبا من املكاِن الذي خلقها هللا تعاََل فيه. ويدلُّ عليه قولُه تعاََل فيه:   :"يؤَتى جبهنم" أي 
 [.23{ ]سورة الفجر: َوِجيَء يَ ْوَمِئٍذ جِبََهنَّمَ }

 .(31) والزمام: ما ُيَشدُّ به
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 . 7/248حتفة األحوذي  (31) 



29 
 

 (32)املراجع
 

 دار الكتب العلمية ]الرتاث[. :بريوت  -.املباركفوري  / حتفة األحوذي -
ابن عبد الرب القرطيب؛ حتقيق  /التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد -

...  -ه  1401الرابط: وزارة األوقاف،  -مصطفى أمحد العلوي وآخرين.
 ]الرتاث[.

 جالل الدين السيوطي ]الرتاث[.الديباج على مسلم/   -
بريوت: دار إحياء الرتاث،   -.2ط -.شرح النووي على صحيح مسلم -

 ه  ]الرتاث[. 1392
بريوت؛ دمشق:  -.3ط -حتقيق مصطفى ديب البغا. /صحيح البخاري -

 ه  ]الرتاث[. 1407دار ابن كثري: دار اليمامة،  
 ه .1416بريوت: دار ابن حزم،  -صحيح مسلم. -
 -حممد مشس احلق العظيم آابدي. /عون املعبود شرح سنن أيب داود  -

 ه  ]الرتاث[. 1415بريوت: دار الكتب العلمية،  -.2ط
بريوت: دار  -ابن حجر العسقالين.فتح الباري: شرح صحيح البخاري/  -

 ه  ]الرتاث[.1379املعرفة، 
 

  

 

املراجع اليت وضع يف آخرها لفظ ]الرتاث[ هكذا بني معقوفتني، هي لألقراص املدجمة اليت أصدرها مركز   (32) 
 . الرتاث للربجميات يف األردن 
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